
 



 
Beste ouders en leden – 

 
Welkom bij de leidraad van 2021-2022! 
De leidraad is onderhand al een heuse traditie geworden, eentje die wij dan ook met 
veel plezier in ere houden. Maar wat is dit nu juist? 
De leidraad is een boekje waar alle leiding van het werkjaar 2021-2022 instaat. 
We hebben de leiding enkele vragen gesteld en wat moeilijke dilemma’s voorgeschoteld… 

 
Ook zo benieuwd naar wat zij ons hebben geantwoord? 
Blader dan snel door naar de volgende bladzijden! 
Elke leiding heeft zijn eigen pagina, en iedereen staat in alfabetische volgorde (op 
voornaam) gesorteerd. Zo kan je makkelijk iedereen terugvinden. 

Alvast veel leesplezier! 

Een stevige linker van de (groeps)leiding 



 

 

Dit is mijn 2e jaar leiding. 

ARTHUR NEVELSTEEN 
 

Mensen kennen mij ook als: Tureke 
 

Mijn totem is: Joviale Wasbeer 
 

Ik studeer: Professionele bachelor 
Elektromechanica 

 

Ik ben dit jaar leiding van de Jongverkenners 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Maten, nen box, gsm voor de muziek 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Totemisatie op een privé eiland 



CHARLOTTE DIERICKX VISSCHERS 
 

Mensen kennen mij ook als: Char / Filia 
 

Mijn totem is: Trouwhartig Sikahert 
 

Ik studeer: Rechten 
 

Dit is mijn 3e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Jonggidsen 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze  hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Pen, papier, fles 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

In coronatijden toch zalige kampen beleven  



CIAN OLIESLAGERS 
 

Mensen kennen mij ook als: Brompie 

Mijn totem is: Guitige Secretarisvogel 

Ik studeer: Industriële ingenieur EM 

Dit is mijn 2e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Gidsen 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Kakbak 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Goei gezelschap, goud water, rietje 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Veldbed 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Verbrande spaghetti 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Jinkamp 



DORIEN HALFORD 
 

Mensen kennen mij ook als: Dorito 
 

Mijn totem is: Opgetogen Parkiet 
 

Ik studeer: Psychologie 1e 
bachelor 

Dit is mijn 1e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Kabouters 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Een gezonde mix van 
de 2  

 

2. Takkamp of groepskamp? 
Groepskamp!!! 

 
3. Kakbak of hudo? 

Kakbak 
 

4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 
eiland? 
Tandpasta, bikini en mijn hond 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Jade die kakt in een paasei! #jonggidsenkamp 



DORIS VAN BOXEM 
 

Mensen kennen mij ook als: Dunschiller 
 

Mijn totem is: Creatieve Spitsvogel 

Ik studeer: Productontwikkeling 

Dit is mijn 5e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Jins 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 
1. Vouwen of proppen? 

Deze keer vouwen 
 

2. Takkamp of groepskamp? 
Groepskamp 

 
3. Kakbak of hudo? 

Kakbak 
 

4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 
eiland? 
Airfryer, jogging, opblaasjacuzzi met ingebouwd 
netflixscherm 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Ain’t no such thing as hete bliksem met te veel 
peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Met slapende Nikki overleven in een tent op buitenlands kamp 
#dwarsliggerke 



EMIEL SCHUYTJENS 
 

Mensen kennen mij ook als: Fermiel 
 

Mijn totem is: Geliefde Sneeuwstormvogel 
 

Ik studeer: Industrieel ingenieur 
Elektromechanica 

Dit is mijn 2e jaar leiding. 
 

Ik ben dit jaar leiding van de Verkenners 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze 
hebben gekozen! 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen is voor 
vrouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo met een viewke 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
M’n bed, wc-papier, livestream van den Antwerp 
(COYR) 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Rivierentocht bij de jongverkenners (zotte vissen in de rivier) 



EVELIEN DIERICKX VISSCHERS 
 

Mensen kennen mij ook als: Eef, mietje 
 

Mijn totem is: Wilskrachtige Lijster 
 

Ik studeer: Master kinesitherapie 
 

Dit is mijn 5e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar groepsleiding 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze 
hebben gekozen! 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Takkamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Zakmes, vuurstick en Chris Hemsworth 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Als jonggidsenleiding vorig jaar 24-urenspel spelen en vechten voor het 
eten! Die jonggidsen waren echt crazy!! 



EVERT VERSWYVEL 
 

Mensen kennen mij ook als: Baloe 
 

Mijn totem is: Dartele Arasari 
 

Ik studeer: Leerkracht 
secundair (wiskunde & biologie) 

Dit is mijn 5e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Welpen 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen sowieso 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
HUDOOOOOO 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Abo van de Lierse, fotootje van Angeil en Kleenex 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

2-0 overwinning tegen Anderlecht op het lisp. (Lierse ;) ) 



FLEUR DE SITTER 
 

Mensen kennen mij ook als: / 
 

Mijn totem is: Hortensiapaarse 
ontwapenende orang-oetan 

 
Ik studeer: Taal- en letterkunde 
Duits en Nederlands 

Dit is mijn 1e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Kapoenen 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Brownies, een visnet om garnalen mee te vangen en 
er garnaalkrokketten mee te maken, een boot om 
terug naar huis te gaan 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

veldbed 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Een slaapplek in een kasteel met de gidsen in Hongarije op kamp  



HANNAH VAN VLIMMEREN 
 

Mensen kennen mij ook als: Hannah Banana 
 

Mijn totem is: Waardige Steltkluut 
 

Ik studeer: Industrieel ingenieur 
chemie 

Dit is mijn 2e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Verkenners 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Onmogelijke keuze  
 

3. Kakbak of hudo? 
Kakbak 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Toiletpapier, slaapmasker, dvd box van friends 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Onze tent die door de verkenners gepikt werd terwijl wij daarin lagen te 
slapen 



JADE VAN GOETHEM 
 

Mensen kennen mij ook als: Jadiee 

Mijn totem is: Warmhartige Conejo 

Ik studeer: Orthopedagogie 

Dit is mijn 2e jaar leiding. 
 
 

Ik ben dit jaar leiding van de Kapoenen 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudooo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Men fam, Jelle en een kerstboom  

 

5. Luchtmatras of veldbed? 
Luchtmatras 

 
6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 

spaghetti? 
Hete bliksem 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Gratis ontbijten in een hotel met overlevingstocht 



JASSIN DE BIE 
 

Mensen kennen mij ook als: Jaggin 
 

Mijn totem is: Onbevangen Snip 

Ik studeer: Integrale veiligheid 

Dit is mijn 3e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Welpen 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Luchtmatras, mijn vrienden en een kurkentrekker 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Verbrande spagetti 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Jin kamp 



JEFF MEVIS 
 

Mensen kennen mij ook als: Shrek 

Mijn totem is: Zachtmoedige Slaapmuis 
 

Ik studeer: soms 
 

Dit is mijn 3e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Jonggidsen 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze 
hebben gekozen! 

 

1. Vouwen of proppen? 
Proppen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
De soundboks, hambu gang, goud water 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

De grond 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Op kamp gaan met Evelien en de jonggidsen 



JELLE FRANCK 
 

Mensen kennen mij ook als: Linguini 

Mijn totem is: Opgewekte Orang-Oetan 

Ik studeer: ik werk als schrijnwerker 

Dit is mijn 3e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Jonggidsen 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Dat vind ik moeilijk, maar toch echt wel takkamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Ons Jade, eten zeker, redbull (dan kan ik wegvliegen 
van het eiland) 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Alle scoutservaringen zijn leuk 



JO CLEYNHENS 
 

Mensen kennen mij ook als: De grote 
vriendelijke reus 

 
Mijn totem is: Scherpzinnige Arassari 

 
Ik studeer: Universitei Industrieel Ingenieur: 
Elektromechanica 

Dit is mijn 2e jaar leiding. 
 

Ik ben dit jaar leiding van de Verkenners 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen all the way 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Goed humeur, zwembroek en een boot om terug te 
gaan ;) 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Veldbed 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Leven op een privé-eiland in Montenegro 



JOLIEN BOGAERTS 
 

Mensen kennen mij ook als: Bamba / Jolle 
 

Mijn totem is: Goedlachse Pica 
 

Ik studeer: Logopedie en audiologie 
aan Thomas More 

Dit is mijn 2e jaar leiding. 
 

Ik ben dit jaar leiding van de Jonggidsen 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp, zo hoor ik alle roddels meteen en niet pas achteraf  
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Heel de leidingsploeg, onderbroeken en shampoo 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Een veldbed is beter voor mijne rug ;) 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Verbrande spaghetti, hete bliksem is sowieso al 
ranzig!! 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Een vers ontbijtje meepikken in een hotel op overlevingstocht!!! 



JORIS SIMKENS 
 

Mensen kennen mij ook als: / 
 

Mijn totem is: Avontuurlijke Salangaan 
 

Ik werk als boomverzorger 
 

Dit is mijn 9e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Kapoenen 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Klimmerswerkuitrusting, de wokpan en de defender 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Veldbed 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Zakdoek leggen met de kapoenen. 



JULIE PUTTEMANS 
 

Mensen kennen mij ook als: / 
 

Mijn totem is: / 
 

Ik studeer: TEW bedrijfskunde 
 

Dit is mijn 1e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Jonggidsen 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Mes, tent en EHBO doos 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Verbrande spaghetti 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Weet ik na dit jaar te vertellen  



KATO BYDEKERKE 
 

Mensen kennen mij ook als: Keejtoo, 
Katootje 

 
Mijn totem is: Levenslustige Anhinga 

 
Ik studeer: Toegepaste 
taalkunde Engels-Frans 

Dit is mijn 1e jaar leiding. 
 

Ik ben dit jaar leiding van de Jongverkenners 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Een hangmat, een aansteker en een zakmes 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Jinkamp in België 



KOBE WOUTERS 
 

Mensen kennen mij ook als: Kobey 
 

Mijn totem is: Joviale Stokstaart 
 

Ik studeer: Master bio-ingenieur 
 

Dit is mijn 3e jaar leiding in de beste scouts!! 

Ik ben dit jaar leiding van de Jins 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen, proppers 
moeten ze uitroeien 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Takkamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Kakbak 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Zakmes, scoutsdas, slaapmasker 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Veldbed, luchtmatras gaat altijd plat 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peperrrrrrr, lekker spicy! 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Getotemiseerd worden door mijn medeleiding op groepskamp! 



LENI OOMS 
 

Mensen kennen mij ook als: / 
 

Mijn totem is: Edelmoedig Konijn 

Ik studeer: Criminologische 
wetenschappen 

Dit is mijn 1e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Welpen 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen!! 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Walky talky, Stekskes, pasta uit een zakje 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Veldbed 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Jamboree 



 

 

Ik ben dit jaar Groepsleiding 

LIESE VERSWYVEL 
 

Mensen kennen mij ook als: Moeke 
 

Mijn totem is: Uitbundige Arasari 
 

Ik werk als Jufke 
 

Dit is mijn 7e jaar leiding. 
(deprimerend) 

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 

 
1. Vouwen of proppen? 

VOUWEN! 
 

2. Takkamp of groepskamp? 
Takkamp 

 
3. Kakbak of hudo? 

Kakbak (lekker gemakkelijk) 
 

4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 
eiland? 
Mijn nieuwe groepsleidingsbadjas, mijn favoriete 
scoutsrok en een toiletzak vol medicatie 
#Moekeheeftallesbij 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Marijana haar dikke luchtmatras is HEAVEN 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper (zonde!) 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Veerle die een verhaal mét clue vertelt 



LIZ VAN MALDEGEM 
 

Mensen kennen mij ook als: Lizje / Lizzie 
 

Mijn totem is: Openhartige groenvink 
 

Ik studeer: Verpleegkunde 
 

Dit is mijn 1e jaar leiding. 
 

Ik ben dit jaar leiding van de Jongverkenners 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Proppen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

takkamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo!!! 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Friends, music and some drinkssss 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

veldbed 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Jinkamp!!! 



LORE NYBERG 
 

Mensen kennen mij ook als: Lorette 

Mijn totem is: Openhartige Spreeuw 

Ik studeer: Orthopedagogie 

Dit is mijn 1e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Gidsen 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Bartel Van Riet, watersloefen en voorraad lasagne 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Verloren gelopen als jonggids 



LUCAS ENGELEN 
 

Mensen kennen mij ook als: / 
 

Mijn totem is: Blijmoedige Poemba 

Ik studeer: Embedded hardware 

Dit is mijn 2e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Jongverkenners 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Zakmes, sas boek, magnesiumstick 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Matje 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Avonture tijdens 3daagse 



MARIJANA LIPOVAC 
 

Mensen kennen mij ook als: Mark 
 

Mijn totem is: Levenslustige Spreeuw 
 

Ik studeer: Tropische en infectieuze ziekten 
 

Dit is mijn 7e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar Groepsleiding 

 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp!! Love de hele groep! 
 

3. Kakbak of hudo? 
Met z’n 4 op de hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Mijn mede-groepsies, tabasco & rennies 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Bestaat er zelfs zo iets als hete bliksem met te veel 
peper? 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Kotelettendorp op overlevingstocht 



MATTHIAS MEVIS 
 

Mensen kennen mij ook als: De mevis 
 

Mijn totem is: Dartele Herdershond 
 

Ik studeer: Industrieel 
ingenieur elektromechanica 

Dit is mijn 6e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Verkenners 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen, duhhh 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo, charmes mannekes! 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Wc-rol, duikbril en doos trésors 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Plat matje, halloooo zedde golle van suiker?! 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Verbrande spaghetti 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Een jaar groepsleiding met 3 dames 



NIKKI SEVERYNS 
 

Mensen kennen mij ook als: Bieke 

Mijn totem is: Openhartige Agame 

Ik studeer: Rechten 

Dit is mijn 5e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Jins 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Sowieso vouwen! 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Takkamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Wijvenschijven, zonnecrème, snackskes voor een 
apéroke 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Karaoke op buitenlands kamp #wijvenschijven #Doriswaszelfsnogwakker 



PIETER-JAN VAN PELT 
 

Mensen kennen mij ook als: PJ / Vlits 

Mijn totem is: Goedaardige Bergbever 

Ik studeer: Toegepaste Architectuur 

Dit is mijn 2e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Kapoenen 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Tandenborstel, tandpasta, frangipane 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Marshmallowgevecht met warme XXL marshmallows op 
jongverkennerkamp 



 

 

Ik ben dit jaar leiding van de Welpen 

ROBBE WILLIO 
 
Mensen kennen mij ook als: Willy 
 
Mijn totem is: Bamboegroene 
Groothartige Patrijs 

 
Ik studeer: Psychologie 

 

Dit is mijn 2e jaar leiding. 

 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepsjalo, dan kan je de andere takken wat plagen 
 

3. Kakbak of hudo? 
100% hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Vrienden, familie en eten 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Verbrande spaghetti is wel zeer bon 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Bijna in de hudo vallen… 



 
RUBEN BOGAERTS 

 
Mensen kennen mij ook als: Bambo 

 
Mijn totem is: Levenslustige Newfoundlander 

 
Ik studeer: Politieke Wetenschappen 

 

Dit is mijn 4e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Jins 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Sowieso vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Takkamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Een voetbal, mijn gsm en een knappe vrouw 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Maakt niet uit ik kan overal in slaap vallen 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Buitenlands kamp met de jins 



SARA VAN DEN SANDE 
 

Mensen kennen mij ook als: Filia 
Mijn totem is: Zelfbewuste Merlo 
Ik studeer: Verpleegkunde aan 
KDG 

Dit is mijn 1e jaar leiding. 
Ik ben dit jaar leiding van de Kabouters 

 

We gaven de leiding enkele 
dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 

 
1. Vouwen of proppen? 

Vouwen 
 

2. Takkamp of groepskamp? 
Takkamp 

 
3. Kakbak of hudo? 

Hudo 
 

4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 
eiland? 
Veel water, zakmes, mijn jongere broer Jan: hij is 
heel handig en kan dus vanalles in elkaar steken om 
daar te overleven  

 

5. Luchtmatras of veldbed? 
Luchtmatras 

 
6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 

spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Tijdens een driedaagse zijn we verloren gelopen in het bos, het was al 
donker aan het worden en de gsm die we gekregen hassen was bijna 
plat. We hadden toen ook nog geen kompas gekregen en hebben dus op 
ons gevoel het bos moeten uitwandelen, wat uiteindelijk ook gelukt is!! 



SENNE FRANCK 
 

Mensen kennen mij ook als: Warbo 
 

Mijn totem is: Kikyo zaki magenta Gemoedelijke Kauw 
 

Ik studeer: Industrieel ingenieur chemie 
 

Dit is mijn 2e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Kabouters 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo, zonder twijfel 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Vrienden, muziek en lekker eten 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Veldbed 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Niks is beter dan hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Een eigen eiland heben op buitenlands kamp in Montenegro 



SEPPE FRANCK 
 

Mensen kennen mij ook als: Seppiepepie 
 

Mijn totem is: Genegen Tragopaan 
 

Ik studeer: Hvac 
 

Dit is mijn 1e jaar leiding. 
 

Ik ben dit jaar leiding van de Welpen 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Takkamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Gsm, eten, drinken 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Buitenlands kamp Montenegro 



SIEBE SCHRAMME 
 

Mensen kennen mij ook als: Gewoon Siebe 
it is 

 
Mijn totem is: Oprechte Kraanvogel 

 
Ik studeer: Burgerlijk ingenieur 

 

Dit is mijn 2e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Kabouters 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Tandenborstel, een matras en Bear Grylls 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Op buitenlands kamp met de verkenners naar Montenegro hadden we 
ons eigen privé eiland. 



STIEN KIEBOOMS 
 

Mensen kennen mij ook als: Stienkie 
 

Mijn totem is: Enthousiaste Timca 

Ik studeer: Kinesitherapie aan de UA 

Dit is mijn 5e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de Gidsen 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Veeeel pasta, gezelschapsspel boonanza voor als ik 
toch iemand tegenkom en mijn sporthorloge 
#10000stappenperdag 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras, maar niet die van den action 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Verbrande spaghetti want pasta is life 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Overlevingstocht in onze pyjama door Duitsland 



TORRE STOOP 
 

Mensen kennen mij ook als: Tofste 
groepsleiding 

 
Mijn totem is: Iris groene Ondeugende 
Wasbeer 

 
Ik studeer: Het postgraduaat 
“Energy and climate” 

Dit is mijn 5e jaar leiding. 
 

Ik ben dit jaar groepsleiding 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Als groepsleiding, een takkamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Kakbak 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
De leidingsploeg en de gebroeders Wright 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Op een paard het kampterrein oprijden 



TWAN DEBIE 
 

Mensen kennen mij ook als: 
Brandweerman 

 
Mijn totem is: Behoedzame beermarter 

 

 
 

Dit is mijn 1e jaar leiding. 

Ik studeer: Electro installatie 
technieken 

 

Ik ben dit jaar leiding van de Kabouters 
 
 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Hudo 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Ijskast, muziek, gsm 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Veldbed 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem met te veel peper 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

/ 



WOUT KIEBOOMS 
 

Mensen kennen mij ook als: / 
 

Mijn totem is: Ondernemende Mees 
 

Ik studeer: Bouw 
 

Dit is mijn 3e jaar leiding. 

Ik ben dit jaar leiding van de 
Kapoenen 

 

We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 
 

1. Vouwen of proppen? 
Vouwen 

 
2. Takkamp of groepskamp? 

Groepskamp 
 

3. Kakbak of hudo? 
Kakbak 

 
4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 

eiland? 
Joris Simkens en 2 andere zaken die voor Joris 
noodzakelijk zijn om te kunnen overleven. 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Luchtmatras 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Euhm pas 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

Overlevingstocht bij de verkenners 



ZEGER VAN LINDEN 
 

Mensen kennen mij ook als: / 
 

Mijn totem is: Zorgeloze Stern 
 

Ik studeer: Graduaat 
orthopedagogie 

Dit is mijn 2e/3e jaar leiding. (door die 
corona dingen) 

 
Ik ben dit jaar leiding van de 
Jongverkenners 

 
We gaven de leiding enkele dilemma’s, lees hieronder wat ze hebben gekozen! 

 
1. Vouwen of proppen? 

Rollen 
 

2. Takkamp of groepskamp? 
Groepskamp 

 
3. Kakbak of hudo? 

Hudo!! 
 

4. Welke 3 dingen neem je mee naar een onbewoond 
eiland? 
Kaarten. Eten. Muziek 

 
5. Luchtmatras of veldbed? 

Veldbed 
 

6. Hete bliksem met te veel peper of verbrande 
spaghetti? 
Hete bliksem 

 
7. Zotste scouts ervaring? 

2 daagse me de ‘Kale Kenny’ 


